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BREVE HISTÓRICO 

 

 
Empresa fundada  em  30 de Janeiro de 1997, atuando no ramo de 
distribuição de alimentos , especialmente no segmento atacadista de 
alimentos e bebidas em todo o Paraná , possuindo em seu portfólio 
produtos de grandes marcas e com tradição no mercado alimentício, 
como é o caso da  Red Bull , Sufresh ,  Pringles , Bib’s , Perrier , Flying 
Horse , Iracema , dentre outras . 
 
Entre os anos de 2010 e 2012 , face a desaceleração ocorrida no setor 
atacadista de gêneros alimentícios , a empresa passa a ser premida em 
seu fluxo de caixa     
 
 

• Em  27 de Janeiro de 2015  foi protocolizado o seu pedido de 
recuperação judicial , autuado sob o nº 000044-06.2015.8.16.0185 
na 2ª Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de 
Curitiba , o qual obteve o deferimento do seu processamento em 
03 de Fevereiro de 2015 tendo sido nomeado como Administrador 
Judicial o Sr. Dr. Mauricio de Paula Soares Guimarães ;  

 
 
ANDAMENTO PROCESSUAL CRONOLÓGICO – PRINCIPAIS EVENTOS   

 
 

• Este Administrador Judicial vem procedendo a realização de  
reuniões periódicas com a direção da recuperanda com vistas ao 
acompanhamento da evolução da situação econômico-
financeira da empresa bem como quanto ao elenco de  
providências afetas ao processamento da recuperação judicial 
em curso; 



• Foi dada publicidade bem como procedida a circularização do 
rol de credores apresentados pela recuperanda , cuja relação 
está disponibilizada no presente sítio eletrônico , para apreciação 
por parte dos interessados e à apresentação das impugnações 
que entenderem cabíveis a este Administrador ; 

 
• Em 24/04/2015 foram acostados aos autos o Plano de 

Recuperação Judicial formulado pela recuperanda e ,  em 
31/08/15 foram apresentados esclarecimentos complementares   
acerca das projeções do Fluxo de Caixa , em atendimento a 
requerimento do  Administrador Judicial , documentos esses que 
estão igualmente disponibilizados para consulta no presente site ;    

 
• Na data de 10/03/2016 foi realizada , em 1ª convocação,  

Assembléia Geral de Credores a qual no entanto não foi possível 
de ser instalada tendo em vista não ter sido atingido o “quórum” 
de presenças estabelecido em Lei para tal, conforme Ata que 
disponibilizamos no presente sítio eletrônico para consulta por 
quem de interesse ; 

 
• Na data de  17/03/2016 será realizada , em 2ª convocação, a 

Assembléia Geral de Credores , nas dependências da empresa 
sita a BR-116 , nº 4821-A ,  Bairro Alto, em Curitiba (PR) , às 10:00, a 
qual será então instalada com qualquer “quórum” ;    

 
• Com o intuito de melhor orientar os credores quanto ao local 

onde se realizará a Assembléia Geral , estamos  inserindo no 
presente site o  “Mapa de acesso à SPEEDEE” ;   

 
   


